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Toezichthouder gezocht voor de Stichting Openluchtscholen voor het Gezonde Kind 
 
De Stichting Openluchtscholen voor het Gezonde Kind, met twee goed functionerende basisscholen in 
Amsterdam Zuid, zoekt een toezichthoudend bestuurslid die met enthousiasme en gevoel voor 
verhoudingen wil bijdragen aan de professionele uitvoering van het schoolbestuur. 
 
De kern van de functie: 
De toezichthoudende bestuursleden hebben als taak toezicht te houden op de uitvoerende bestuursleden 
en staan hen met advies terzijde. Momenteel heeft het schoolbestuur twee toezichthoudende leden, 
waarvan één met het profiel toezicht financiën en één met het profiel toezicht kwaliteit van het 
onderwijs. Gezamenlijk fungeren zij als het intern toezichtsorgaan als bedoeld in artikel 17 Wet op het 
Primair Onderwijs. In verband met het aflopen van de benoemingstermijn wordt een opvolger gezocht 
voor de toezichthouder kwaliteit van het onderwijs. 
 
Profielkenmerken: 
- Affiniteit met en kennis van primair onderwijs en de visie van de Openluchtscholen 
- Ervaring met kwaliteitsverbeteringsprocessen 
- Bij voorkeur bestuurlijke of toezichthoudende ervaring in de non-profit sector of het bedrijfsleven 
- Samenwerkingsgericht, constructief kritisch en communicatief 
 
Over de Stichting Openluchtscholen voor het Gezonde Kind: 
De stichting verzorgt op twee scholen in Amsterdam neutraal bijzonder onderwijs. Beide scholen 
functioneren zelfstandig, met ieder een eigen directeur die onderling samenwerken. Op bestuur - en 
directieniveau werken beide scholen ook samen met andere scholen (éénpitters) in Amsterdam Centrum 
en Zuid (BOVO-federatie). 
 
Het schoolbestuur bestuur bestaat tot nog toe alleen uit ouders van kinderen die op de Eerste en Tweede 
Openluchtschool zitten. Het bestuur is het bevoegd gezag. Het bestuur bestaat uit 5 tot 7 uitvoerende 
bestuursleden met een portefeuilleverdeling en twee toezichthouders. Conform de herziene Code Goed 
Bestuur wordt nu een toezichthouder gezocht die géén kinderen op de Openluchtscholen heeft. Mogelijk 
zal dat op termijn ook gelden voor de opvolger van de andere toezichthouder. 
 
De Openluchtscholen hebben een stabiele directie, een complete formatie voor onderwijzend en 
ondersteunend personeel, voldoende en enthousiaste leerlingen en positief betrokken ouders. De 
stichting heeft een gezonde financiële positie. 
 
De propositie: 
Tot op heden nemen de toezichthouders deel aan alle bestuursvergaderingen. Het bestuur is echter 
voornemens de toezichthouders voortaan gericht uit te nodigen op basis van de bestuursvergadering. De 
exacte wijze waarop de toezichtrol zal worden ingevuld is bespreekbaar. Het bestuur gaat uit van 
ongeveer vier vergaderingen per jaar. Vergaderingen vinden plaats in de avonduren, doorgaans op 
maandag. De benoemingstermijn is drie jaar, met mogelijkheid van herbenoeming voor nogmaals drie 
jaar. Gemaakte kosten worden vergoed en een vrijwilligersvergoeding is bespreekbaar. 
 
Interesse? 
Bij belangstelling om toezichthoudende bestuurder van de Openluchtscholen te worden en bij behoefte 
aan meer informatie hierover kan contact worden opgenomen met de voorzitter van het schoolbestuur: 
Leo Groothuis, 06-20 21 04 69, voorzitter@olsbestuur.nl. 

mailto:info@openluchtschool1.nl

